
3) Skarga o odszkodowanie w sprawie T-347/11 zostaje oddalona. 

4) Bruno Gollnisch zostaje obciążony kosztami postepowania, w tym 
kosztami postępowania w sprawie środków tymczasowych w spra
wach T-346/11 i T-347/11. 

( 1 ) Dz.U. C 252 z 27.8.2011. 

Wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r. — Solar-Fabrik 
przeciwko OHIM (Premium XL i Premium L) 

(Sprawa T-582/11 i T-583/11) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenia słownych wspól
notowych znaków towarowych Premium XL i Premium L — 
Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru 
odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 

nr 207/2009) 

(2013/C 63/37) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb 
von solartechnischen Produkten (Fryburg Bryzgowijski, Niemcy) 
(przedstawiciel: adwokat M. Douglas) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: D. 
Walicka, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Dwie skargi na dwie decyzje Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM 
z dnia 1 września 2011 r. (odpowiednio sprawa R 245/2011-1 
i sprawa R 246/2011-1) dotyczące rejestracji odpowiednio 
oznaczenia słownego Premium XL i oznaczenia słownego 
Premium L jako wspólnotowych znaków towarowych. 

Sentencja 

1) Sprawy T-582/11 i T-583/1 zostają połączone do celów wydania 
wyroku. 

2) Skargi zostają oddalone. 

3) Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen 
Produkten zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012. 

Wyrok Sądu z dnia 18 stycznia 2013 r. — FunFactory 
przeciwko OHIM (Wibrator) 

(Sprawa T-137/12) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego 
znaku towarowego — Wibrator — Bezwzględna podstawa 
odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — 
Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 
— Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 zdanie pierwsze 
rozporządzenia nr 207/2009 — Prawo do obrony — Artykuł 

75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009) 

(2013/C 63/38) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: FunFactory GmbH (Brema, Niemcy) (przedstawi
ciel: adwokat K.D. Franzen) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: pełno
mocnik G. Schneider) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 
stycznia 2012 r. (sprawa R 1436/2011-4) dotyczącą rejestracji 
oznaczenia trójwymiarowego przedstawiającego wibrator. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) FunFactory GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 157 z 2.6.2012. 

Skarga wniesiona w dniu 15 października 2012 r. — 
Stromberg Menswear przeciwko OHIM — Leketoy 

Stormberg Inter (STORMBERG) 

(Sprawa T-451/12) 

(2013/C 63/39) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Stromberg Menswear Ltd (Leeds, Zjednoczone 
Królestwo) (przedstawiciel: adwokat A. Tsoutsanis i C. Tulley, 
solicitor) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Leketoy 
Stormberg Inter AS (Kristiansand S, Norwegia) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 3 sierpnia 2012 r. w 
sprawie R 389/2012-4;
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— zmianę decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmo
nizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i 
wzory) z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie R 389/2012-4 i 
uwzględnienie wniosku o przywrócenie praw, oraz i) przede 
wszystkim stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Unie
ważnień z dnia 11 stycznia 2011 r. o zakończeniu postę
powania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do 
znaku pod sygnaturą nr 4054 C i nakazanie Wydziałowi 
Unieważnień ponownego wszczęcia postępowania w 
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku pod 
sygnaturą nr 4054 C oraz zwrócenie się do Stromberg 
Menswear o przedstawienie uwag w celu kontynuacji postę
powania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do 
znaku, lub ii) ewentualnie udzielenie Stromberg Menswear 
zezwolenia na wniesienie odwołania od decyzji Wydziału 
Unieważnień z dnia 11 stycznia 2011 r. o zakończeniu 
postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa 
do znaku i przekazanie odwołania do ponownego rozpoz
nania przez Izbę Odwoławczą, oraz 

— obciążenie OHIM wszelkimi kosztami i wydatkami ponie
sionymi przez Stromberg Menswear w związku z postępo
waniem przed Izbą Odwoławczą i Sądem. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku: słowny znak 
towarowy „STORMBERG” dla towarów i usług z klasy 25 — 
rejestracja wspólnotowego znaku towarowego nr 2557155 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Leketoy Stormberg 
Inter AS 

Strona wnosząca o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wspólnotowego 
znaku towarowego: strona skarżąca 

Decyzja Wydziału Unieważnień: uznanie postępowania w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku za zamknięte w 
następstwie zrzeczenia się prawa do spornego wspólnotowego 
znaku towarowego przez jego właściciela. 

Decyzja Izby Odwoławczej: odrzucenie wniosku o przywrócenie 
stanu poprzedniego w terminie na wniesienie odwołania i 
uznanie odwołania za niewniesione. 

Podniesione zarzuty: 

— naruszenie art. 81 rozporządzenia Rady nr 207/2009; 

— naruszenie art. 75 lub art. 76 rozporządzenia Rady 
nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 18 października 2012 r. — 
Stromberg Menswear przeciwko OHIM — Leketoy 

Stormberg Inter (STORMBERG) 

(Sprawa T-457/12) 

(2013/C 63/40) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Stromberg Menswear Ltd (Leeds, Zjednoczone 
Królestwo) (przedstawiciele: adwokat A. Tsoutsanis i C. Tulley, 
solicitor) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Leketoy 
Stormberg Inter AS (Kristiansand S, Norwegia) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 3 sierpnia 2012 r. w 
sprawie R 428/2012-4; 

— zmianę decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmo
nizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i 
wzory) z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie R 428/2012-4 i 
uwzględnienie wniosku o przywrócenie stanu poprzedniego 
oraz i) zasadniczo stwierdzenie nieważności decyzji OHIM o 
dopuszczeniu konwersji; lub ii) ewentualnie dopuszczenie 
odwołania Stromberg Menswear od decyzji OHIM o dopusz
czeniu konwersji i przekazanie odwołania Izbie Odwoław
czej do ponownego rozpatrzenia; oraz 

— obciążenie OHIM wszelkimi kosztami i opłatami prawnymi 
poniesionymi przez Stromberg Menswear w związku z 
postępowaniami przed Izbą Odwoławczą oraz przed Sądem. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku: słowny znak 
towarowy „STORMBERG” dla towarów i usług z klasy 25 — 
rejestracja wspólnotowego znaku towarowego nr 2557155 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Leketoy Stormberg 
Inter AS 

Strona wnosząca o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wspólnotowego 
znaku towarowego: strona skarżąca 

Decyzja Wydziału Unieważnień: uznanie postępowania w sprawie 
wygaśnięcia prawa do znaku za zamknięte po zrzeczeniu się 
zakwestionowanego wspólnotowego znaku towarowego przez 
jego właściciela 

Decyzja Izby Odwoławczej: odrzucenie odwołania jako niedopusz
czalnego 

Podniesione zarzuty: 

— naruszenie art. 57–60 rozporządzenia Rady nr 207/2009 
oraz zasady 48 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji 
nr 2868/95; 

— naruszenie art. 81 rozporządzenia Rady nr 207/2009; 

— naruszenie art. 75 rozporządzenia Rady nr 207/2009.
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